DE SEKSUALISERING IN EEN PORNOGRAFISCHE WERELD: WAT U MOET
WETEN… door DOKTER KIEBOOMS op vrijdag 10 november te Brugge.
Dokter Kiebooms is geneesheer specialist uit Genk, gewezen lid van de parlementaire
evaluatie commissie voor abortus. De preventie van abortus bekommert
hem dan ook reeds jaren, de seksualiteit menswaardig kunnen beleven is de
sleutel tot een gelukkig gezin.
Daarom dat hij toch ernstige bedenkingen heeft bij zo'n massale verdeling
van de Jongerengids voor 11-12 jarigen die ongevraagd geconfronteerd
worden met een ideologie waar we het niet eens kunnen mee zijn. Hij zal de
vragen die zo'n jongerengids oproepen beantwoorden en waardige alternatieven aanbieden.
Wat is nu eigenlijk de wettelijke leeftijd van de seksuele volwassenheid? Is
Porno dan toch niet zo slecht en legaal, zoals men beweert? En wat met
sexting? Welke goede alternatieven zijn er voor onze jongeren.
In het tweede deel bekijken we hoe we onze actie kunnen verder zetten door
o.a. naar de schooldirectie te gaan met onze grieven en ouders te
sensibiliseren. Voorstellen voor onze actie 'Stop, onze kinderen willen we zelf opvoeden'
zijn welkom.
Kom je ook luisteren? Neem gerust je vragen en ideeën mee. Welkom!
Locatie: Xaverianenstraat 1, 8200 Sint-Michiels bij Brugge, tegenover Hogeschool Vives
Aanvang: 19u.30, welkom vanaf 19 uur
Vooraf inschrijven verplicht : info@tegenstroom.eu - info: 0499 22 39 81
Deelname: 5 euro, studenten 2 euro – aan de ingang 10 euro
Wil je dit organiseren in jouw stad, laat het ons weten.
TEKEN DE PETITIE : STOP, WE WILLEN ONZE KINDEREN ZELF OPVOEDEN!
Wij zijn verbolgen dat onze kinderen van 11 en 12 jaar een
Jongerengids mee krijgen in hun boekentas naar huis met
expliciete uitleg over relaties en seks. Vanaf 16 jaar zijn ze
seksueel meerderjarig, maar nu reeds worden ze met inhoud
belast onaangepast aan hun leeftijd.
Bijvoorbeeld: Hoe je een kus moet geven wordt uitgelegd aan
11 jarigen. 'De eerste keer in bed' kan al vanaf 13 als je er beide klaar voor
bent...(https://allesoverseks.be). Teken je ook deze petitie? http://www.citizengo.org/nl/

